
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 4121 din 08.09.2020 

  

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 08.09.2020, în 

conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 

alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, OMEC şi Ministerul Sănătăţii nr. 

5487/1494 din 31 august 2020, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea calendarului de admitere la ciclul universitar de licenţă şi ciclul 

universitar de master sesiunea de toamnă 2020. 

Art.2. Se aprobă Calendarul concursului pentru ocuparea postului de director al Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat. 

Art.3. Se aprobă propunerile de nominalizare a persoanelor care vor completa chestionarele U-

Multirank, astfel: şef lucr.dr. Şmuleac Laura - Facultatea de Agricultură, conf.univ.dr. Dobrei Alina, 

conf.univ.dr. Nicula Mărioara - Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere şi asist.dr. Imre Mirela 

- Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.4. Se aprobă persoanele responsabile cu coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu 

SARS-CoV-2, astfel: la nivel de universitate dl. prof.univ.dr. Târziu Emil, la nivel de facultate – şef 

lucr.dr. Ostan Mihaela – Facultatea de Agricultură, şef lucr.dr. Ahmadi-Khoie Mirela - Facultatea de 

Bioingineria Resurselor Animaliere, prof.univ.dr. Popescu Sorina – Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură, conf.univ.dr. Mişcă Corina – Facultatea de Inginerie Alimentară, conf.univ.dr. Iosim 

Iasmina – Facultatea de Management şi Turism Rural, şef lucr.dr. Gros Valentin – Facultatea de 

Medicină Veterinară. 

Art.5. Se aprobă propunerea ca dl şef lucr.dr. Moisa Sebastian să fie coordonator pentru 

Programul postuniversitar de Pregătire Psihopedagogică . 

Art.6. Se aprobă propunerea ca dl conf.univ.dr. Sărac Ioan să fie responsabil cu producerea 

(pentru consum propriu) de dezinfectanţi pentru mâini şi suprafeţe. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Statul de funcţii al 

Colegiului Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, pentru anul şcolar 2020-2021. 

Art.8. Se aprobă încheierea unor Acorduri de parteneriat cu următoarele licee: Liceul Teoretic 

„Sfinţii Kiril şi Metodii” din Dudeştii Vechi, Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” din Biled, Liceul Teoretic 

Buziaş, Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din Lovrin, Liceul Teoretic com. Peciu Nou din 

Peciu Nou,  Liceul Teoretic Periam, Liceul Teoretic oraş Gătaia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind 

modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice, pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, la 

Colegiul Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, conform adresei nr. 4011/01.09.2020. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar programul de desfăşurare 

a orelor la Colegiul Terţiar Nonuniversitar USAMVBT şi fracţionarea normei didactice de bază a 

cadrelor didactice din statul de funcţii care predau în regim de plata cu ora la această formă de învăţământ 

în anul şcolar 2020-2021. 

Art.11. Se aprobă ca, în cazul aplicării scenariului 2 din OMEC şi al Ministerului Sănătăţii nr. 

5487/1494 din 31 august 2020, activităţile didactice pentru semestrul I, an universitar 2020-2021, se vor 

desfăşura, după un orar stabilit de fiecare facultate, astfel: 

- cursuri şi seminarii online pentru toţi anii de studiu, pentru toate programele de studiu; 

- în primele şapte săptămâni lucrările practice, laboratoarele şi proiectele: pentru anul I toate 

programele de studii, anul III – Biologie, anii IV inginerii şi anii IV şi V Medicină Veterinară 

- cu prezenţă fizică, iar pentru anii II inginerii şi Biologie, anul III – inginerii şi Medicină 

Veterinară şi VI Medicină Veterinară – online; 

- în ultimele şapte săptămâni lucrările practice, laboratoarele şi proiectele: pentru anii II 

inginerii şi Biologie, anul III – inginerii şi Medicină Veterinară şi VI Medicină Veterinară - 

cu prezenţă fizică, iar pentru anul I toate programele de studii, anul III – Biologie, anii IV 

inginerii şi anii IV şi V Medicină Veterinară – online. 

 Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina 

de internet a universității.      

 

 

 

 

                  Rector,                                               Secretar șef interimar, 

                   Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin             Dr.ing. Popa Carolina 

 

Cancelar general, 

 Prof.univ.dr. David Gheorghe 
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